
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ০৪, ২০২০

বাংলােদশ জাতীয় জাঘর

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ০৪, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ০৪, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

ঐিতহািসক,
সাংিতক
ঐিতহ ও
ািতক ঐিতহ
রায়
জনসাধারেণর
সেচতনতা ি;

৩২

[১.১] পিরদশ নকারী দশ ক [১.১.১] দশ ক সংা সংা ৫ ৬০৫০০০ ৬০০০০০ ৫৯৫০০০ ৫৯০০০০ ৫৮৫০০০ ১৭০০৮২

[১.২] ল াাম
[১.২.১] ল সংা সংা ২ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ৬৬

[১.২.২] পিরদশ নকারী ছা
ছাী

সংা ২ ২০০০০ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭০০ ১৬০০ ৪৩৯৫

[১.৩] দিশ-িবেদিশ অিতিথেদর গাইড
দান।

[১.৩.১] গাইডত দিশ-
িবেদিশ অিতিথ

সংা ২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৪০৩

[১.৪] িবেশষ দশ নী [১.৪.১] আেয়ািজত দশ নী সংা ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৫

[১.৫] সিমনার / িসোিজয়াম
[১.৫.১] আেয়ািজত সিমনার
িসোিজয়াম

সংা ৩ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৪

[১.৬] রণীয়-বরণীয় িেদর িনেয়
আেলাচনা সভা

[১.৬.১] আেয়ািজত আেলাচনা
সভা

সংা ২ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১

[১.৭] সাংিতক অান
[১.৭.১] আেয়ািজত সাংিতক
অান

সংা ২ ৩ ২ ২ ২ ২ ২

[১.৮] জািতর িপতা বব শখ
িজর রহমান-এর জ জশত
বািষ কী উযাপন

[১.৮.১] আেয়ািজত জশত
বািষ কী উযাপন

সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৯] িশ িকেশারেদর িনেয়
আেয়ািজত সাংিতক অান

[১.৯.১] আেয়ািজত সাংিতক
অান

সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১০] অবেহিলত ও শািররীক
িতবী িশ িকেশারেদর িনেয়
অান

[১.১০.১] আেয়ািজত অান সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১১] বই / উয়ন মলায় অংশহণ [১.১১.১] অংশহণত মলা সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ১

[১.১২] জাতীয় িদবসসহ উদযাপন
[১.১২.১] জাতীয় িদবস
উদযাপন সংা

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[১.১৩] আজািতক জাঘর িদবস
পালন

[১.১৩.১] র্যািল / সিমনার/
আেলাচনা সভা ইতািদ

তািরখ ২ ১৮-০৫-২০১৯ ২১-০৫-২০১৯ ২৩-০৫-২০১৯ ২৫-০৫-২০১৯ ২৯-০৫-২০১৯

[১.১৪] রণীয় বরণীয়েদর ক
ইিতহাস সংহ

[১.১৪.১] সংহীত সাাৎকার সংা ৩ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ১১



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ০৪, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

াবর
তািক,
ঐিতহািসক,
সাংিতক ও
ািতক
ঐিতেহর
িনদশ ন সংহ,
সংরণ, দশ ন
ও গেবষণা,
কাশনা এবং
িবেনাদনলক
অান
উপাপনা;

২৬

[২.১] িনদশ ন সংহ
[২.১.১] সংহত িনদশ ন সংা ৬ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ৮

[২.১.২] িনবিত িনদশ ন % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.২] িনদশ েনর ায়ী দশ নী [২.২.১] দিশ ত িনদশ ন সংা ৫ ৩৮৫০ ৩৮৪০ ৩৮৩০ ৩৮২০ ৩৮১০

[২.৩] িনদশ ন িতাপন [২.৩.১] িতািপত িনদশ ন সংা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১

[২.৪] িনদশ ন সংরণ [২.৪.১] সংরণত িনদশ ন সংা ৪ ৩৮০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৩২০ ১৩৭

[২.৫] িনদশ ন িবষয়ক গেবষণা
[২.৫.১] গেবষণালক
পািলিপ রচনা

সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[২.৫.২] গেবষণালক কাশনা সংা ২ ৩ ২ ২ ১ ১

[২.৬] দশ নী, সিমনার-
িসোিজয়াম ও জাতীয় িদবস ও
সাংিতক অােনর অিডও িভয়াল
ডেমেশন তির

[২.৬.১] তিরত অিডও
িভয়াল ডেম সংরণ

% ১ ৬০ ৫৫ ৪৫ ৩৫ ২৫ ২৫

[২.৭] দশ নী, সিমনার-
িসোিজয়াম ও জাতীয় িদবস ও
সাংিতক অােনর ির িচ ধারণ

[২.৭.১] ধারণত িরিচ
সংরণ

% ১ ৬০ ৫৫ ৪৫ ৩৫ ২৫ ২৫



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ০৪, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
আিনক
জাঘের
উীতকরণ।

১৭

[৩.১] অবেজ আইিড ডাটােবেস
নন সংহীত িনদশ েনর ত
সিেবশ।

[৩.১.১] নন িনদশ েনর ত
সিলত রণত আইিড ফরম

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২০

[৩.২] অবেজ আইিড ডাটােবেস
সিেবিশত ডাটা সংেশাধন

[৩.২.১] সংেশাধনত অবেজ
আইিড ফরম

সংা ২ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩৫০ ৪১৭

[৩.৩] ালাির আিনকীকরণ
[৩.৩.১] আিনকীকরণত
ালাির

সংা ৩ ২ ২ ২ ১ ১

[৩.৪] বাংলােদশ জাতীয় জাঘর
ভায়াল ালাির পিরদশ ন

[৩.৪.১] বাংলােদশ জাতীয়
জাঘর ভা য়াল ালাির
িভিজটেরর সংা

সংা ২ ২৩০০০ ২২০০০ ২১০০০ ২০০০০ ১৯০০০ ২২২৩

[৩.৫] সংারত ালাির ভা য়াল
ালািরেত অ করণ।

[৩.৫.১] নন অ 
ালািরর সংা

সংা ২ ৩ ২ ২ ১ ১

[৩.৬] আিনক িনরাপা বা
উয়ন

[৩.৬.১] পিরকনা ণয়ন কের
মণালেয় রণ

% ১ ১ .৫ .৫ .২৫ .২৫

[৩.৭] অিডও গাইড বা বতন
[৩.৭.১] পিরকনা ণয়ন কের
মণালেয় রণ

% ২ ১ .৫ .৫ .২৫ .২৫

[৩.৮] ই-ক তির [৩.৮.১] তিরত ইক সংা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ১২

[৩.৯] জাতীয় জাঘর পনশন
িবধানমালা ণয়ন

[৩.৯.১] জাতীয় জাঘর
পনশন িবধানমালা তির ও
আইেন পােরর িনিম মী
পিরষদ িবভােগ উপাপন

% ১ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ৩০ ২০



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ০৪, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ০৪, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায়
ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-
নিথবহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৫

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-১২-২০১৯

[এম.১.৩]
দর/সংাকক
উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৫] িপআরএল
র ১ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩৫

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫০

[এম.১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ০৪, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ১৬

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন
ির সকল িতেবদন অনলাইেন
দািখলত

সংা ১ ৪

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০

[এম.২.২] জাতীয়
াচার কৗশল ও ত
অিধকার বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর
বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ০৮-০৭-২০১৯

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয়
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ৩১-১২-২০১৯



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ০৪, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ১৬-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ১

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩০

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩১

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


